
 

Termo de Adesão | Conferência Ethos 360⁰ - Rio de Janeiro 
 
Pelo presente instrumento, denominado termo de adesão, o INSCRITO declara-se ciente e concorda 
com todas as condições necessárias, abaixo descritas, para participação da Conferência Ethos 360⁰ 2017 
- Rio de Janeiro, associação constituída nos termos dos artigos 53 a 61 do Código Civil brasileiro (Lei n.º 
10.406/02), qualificada como OSCIP nos termos da Lei n.º 9.790/99, com sede na Rua Bela Cintra, 952, 
9º andar, Consolação, São Paulo/SP, CEP 01415-904. 
 

Inscrições 

Investimento por pessoa para participação no evento: 

• Empresas Associadas - R$ 150,00 (valor tanto da nota fiscal quanto do valor líquido a pagar). 

• Empresas Não Associadas - R$ 350,00 (valor da nota fiscal; líquido a pagar a ser calculado de 
acordo com a tributação vigente descrita abaixo).  

 

Impostos 

Empresas Associadas: nota fiscal tem valor igual ao valor líquido a pagar (não sofre incidência de 
impostos). 

ISS: não incidência de ISS por se tratar de atividade prestada a associado.  

COFINS: isento e não sujeito a retenção por tratar-se de receita de atividades próprias conforme artigo 
14, X da MP 2158/01. 

IR e CSLL: isenta da retenção do IR e da CSLL por se tratar de pessoa jurídica isentas Instituição sem Fins 
Lucrativos nos termos do artigo 15 da lei 9.532/97. 

INSS: Isenta da retenção do INSS nos termos da Instrução Normativa RFB n 971 DE 13/11/2009. 

PIS: não sujeito a retenção do PIS em função do artigo 13, IV da MP 2158/01 
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Empresas Não Associadas: Valor líquido a pagar é 3% menor que o valor da nota fiscal devido à 
retenção da Cofins. No entanto, se a compra for de apenas uma (01) inscrição, não há retenção de 
imposto pois este não alcança R$ 10,00. O ISS não deve ser retido pelo participante!  

COFINS: Prestação de serviços sujeita a retenção da COFINS à alíquota de 3% segundo Art.30 da lei 
10.833/03.  

IR e CSLL: Isenta da retenção do IR por se tratar de pessoa jurídica Isenta - Instituição sem Fins Lucrativos 
- nos termos do artigo 15 da lei 9.532/97. 

INSS: Isenta da retenção do INSS nos termos da Instrução Normativa RFB n 971 DE 13/11/2009. 

PIS: Não sujeita à retenção conforme artigo 13, IV da MP 2158/01. 

 

Formas de Pagamento 

1. Boleto Bancário - O prazo para o pagamento da inscrição à vista, será de no máximo 10 (dez) 
dias corridos. Após esse prazo, sua inscrição perde a validade e será cancelada automaticamente.  

2. Cartão de Crédito (Visa, Master e Dinners) -  parcelamento em até 3 vezes 

*Cada participante receberá por e-mail a confirmação de inscrição logo após a comprovação do 
pagamento. 

 

Descontos 

1. Inscrições em Grupo 

• Inscrição para 5 pessoas - desconto de 5% 
• Inscrição para 10 pessoas - desconto de 10% 

 

Todos os descontos acima descritos não são cumulativos 
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Cancelamento e Reembolso de Inscrições 

A solicitação de cancelamento de inscrições será aceita somente por escrito, via fax (11) 3897.2424, ou 
via e-mail financeiro@ethos.org.br, até 19/05/2016. O reembolso equivale a 80% do valor da inscrição 
e será efetuado ao participante 30 dias após o término da Conferência.  
Após 19/05/2016, nenhuma inscrição poderá ser cancelada. 

 

Transferência de Tíquete  

A Transferência de tíquete de um participante para um substituto da mesma empresa será permitida 
desde que a solicitação seja feita por escrito para atendimento@ethos.org.br 
 

Despesas não incluídas 

No valor da inscrição não está incluído almoço. 

 

Certificados Eletrônicos 

Os certificados eletrônicos estarão disponíveis para download com o uso de login e senha do 
participante no sistema de inscrição a partir do último dia do evento, sendo preservado por até 60 dias 
após término do evento. 

 

NF-E (Nota Fiscal Eletrônica) 

A Emissão das Notas Fiscais ocorrerá após a prestação de serviços conforme, Artigo 1º, 
Combinado com o artigo 82 do Decreto nº 50.896, de 1º de outubro de 2009 – 
Regulamento do ISS - São Paulo – SP. 
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Autorização e Uso da Imagem 

O evento poderá ser filmado, gravado e fotografado para posterior publicação, transmissão, 
retransmissão, reprodução e/ou divulgação em qualquer veículo de comunicação. Ao participar do 
evento você concorda e autoriza a utilização gratuita de sua imagem e seu nome, nos termos ora 
mencionados, no Brasil e no exterior, sem limite de frequência, sem que isso caracterize uso indevido 
da imagem ou qualquer outro direito e sem que dessa utilização ocorra qualquer ônus e/ou indenização. 
Seu comparecimento ao evento implica aceitação incondicional dos termos acima. 
 
Ao adquirir o ingresso o participante declara conhecer e concordar com todas as informações acima. 
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